
 



 !الذكرى الخمسون: دليل حزبنا وإلهامه ومصدر قوته

 

أبريل 1972 ، ضد التاريخ كخطوة نحو تنظيم الشعلة التي دخلت في التاريخ من قبل العديد من الشيوعيين بقيادة   24 

إبراهيم كايباكايا.  تم تأسيس تقليد الحرب والمقاومة في العصر مع ماهر ودينيز.  أدت القوة المكتسبة في النضال ضد 

اإلمبريالية إلى نشوء نضال ثوري مناضل  - من اضل.  انضم الرفيق إبراهيم إلى جبهة الحرب نيابة عن البروليتاريا.   

أوضحت القوة التحليلية لأليديولوجية الماركسية اللينينية الماوية الموضوعات األساسية للثورة التركية ، والضربات الشديدة  

للشوفينية ، الكمالية ؛  في كل أنواع اإلصالحية والتحريفية واالنتهازية التي تقع داخل "اليسار" ، أرست أسس الحزب  

البروليتاري.  وقد بشر هذا التاريخ أيًضا ببداية النضال الشيوعي في تركيا بعد الرفيق مصطفى )مصطفى الصوفي(  

 .الصوفي

 اليوم ، 24 أبريل يعني الدفاع عن ابتكاراتها على مدار الخمسين عاًما الماضية.  نصف قرن!  إنه وقت طويل بالنسبة للفرد  

ولكنه أيًضا وقت قصير لتاريخ المجتمعات ونضال الطبقات ... يحل المشاكل التي نواجهها.   24 أبريل هو نتيجة أنشطة  ،

الشباب المناهضة لإلمبريالية وأنشطة احتالل األراضي ومقاومة الفالحين والمقاومة العمالية الكبرى في 15-16 يونيو.  منذ  

أن كانت نتاج حروب الشعوب ، ومقاومة فيتنام ، والثورة الثقافية للبروليتاريا العظمى.  األطروحات الماركسية  - اللينينية -  

الماوية التي قدمها كايباكايا للثورة التركية على وجه الخصوص ؛  في االحتجاجات الطالبية ، وفي المقاومة واإلضرابات  

العمالية ، وفي المقاومة العمالية الكبرى في الفترة من 15 إلى 16 يونيو 1970 ، كما في أنشطة احتالل األرض التي قام بها  

فالحو ديجيرميندير ، أي في التجارب الثورية للجماهير ، ومع الدروس المستفادة من وصلت هذه المقاومة إلى علم 

 .االمتيازات والرهون البحرية

 .ألنه هو كذلك؛  مضى نصف قرن على أطروحات كايبراهيم كايبكايا للثورة ال تركية ، لكنها ما زالت غير سارية 

إن أسلوب التجريب الثوري الذي ارتبط به كايباكايا في السابق ، أدى إلى استمرار أطروحاته حول إلقاء الضوء على   

الحركة الثورية والشيوعية ، وفي بالدنا وقفت الحركة الشيوعية مرة أخرى على قدميها.  لذلك تحدثنا عن تشكيل حزبنا  

والبنية األيديولوجية األساسية له ، وكذلك عن إبراهيم كايباكايا.  االمتيازات والرهون البحرية هو ضمان األسلوب والمعرفة  

في التجريب الثوري ونظريًا في إنشاء التجارب الثورية.  بسبب األسس التي يقوم عليها الحزب الشيوعي ، والصراعات 

الطبقية في بالدنا واألطروحات التي انبثقت عن الحركات الجماهيرية.  في هذه المرحلة ، طالما استمر الصراع الطبقي  

 .والحركات الجماهيرية ، ستكون هذه األطروحات ابتكارية وعلمية

 

 !Kaypakkaya :دليل رمي البطاقات وحمل األرض 

أيًضا ، ف ي الماضي ، خالل   Kaypakkaya تأسس الحزب البروليتاري في عام 1972 من قبل إبراهيم كايباكايا.  قام 

سنوات دراسته بتنفيذ أنشطة ثورية في العديد من الجمعيات الطالبية وكتب مقاالت للعديد من المجالت الثورية.  لقد فهم  

ألول مرة.  بعد   )TÎP( الحاجة إلى التنظيم واالنخراط في ممارسات للثورة ، وبالتالي أصبح عضًوا في حزب العمال التركي

لم يكن حزباً ثورياً وكان راضياً عن النضال البرلماني ، استقال وانضم إلى نضال حزب العمال   TÎP فترة رأى أن حزب

هو في   TIKP و TIP الذي كان يخوض نضاالً غير شرعي. .  عملها بين )TÎÎKP( في تركيا  )Îhtilal( والفالحين الثوري

نفس الوقت عمل مستمر من البحث والقراءة والكتابة.  باإلضافة إلى ذلك ، فإن مشاركته في األحداث الساخنة مثل األنشطة 

الطالبية والشبابية ، ومقاومة الفالحين واالستيالء على األراضي ، واإلضرابات العمالية ومقاومة 15-16 يونيو ، دفعته إلى  

الخروج من التجارب والتعرف على العمال والفالحين الشباب. .  هذا أيًضا يمهد الطريق أمامه لمقارنة الواقع االجتماعي  

 .بنضاالت الطبقات والطبقات ، وبالتالي تتجمد أفكاره بسرعة 



 Kaypakkaya بدأت العمل في كردستان تركيا بعد السبعينيات.  كانت فترة العمل هذه نقطة تحول في وجهات نظر 

السياسية لتنفيذ برنامج.  من ناحية ، صاغ خلفية اجتماعية واقتصادية مع تحليالت محلية ، ومن ناحية أخرى قام بتجميع  

 مالحظاته حول المشكلة الوطنية.  لقد بدأ يدرك بشكل أوضح حقيقة الحرب الشعبية وجوهر الكمالية.  بمهاراته التحليلية القوية

كتب بسرعة األشياء التي عاشها وشاهدها وراقبها.  في نهاية عام 1971 ، وجد أن الحقائق التي كشفها من تجاربه ال   ،

؛  هو إصالحي ، اجتماعي شوفيني وكيمالي ولم يحلل مشاكل العمال والفالحين  TIKP.  TÎÎKP تتعارض مع ما يدافع عنه

 .والشباب بطريقة صحيحة

من خالل تحليله حّدد ظروف البلد وأسس الثورة وفرضها بالتالي على    .Kaypakkaya كل هذا مهد الطريق لشفافية 

حزب قادر على القيام بالثورة.   لقد ارتقى إلى أعلى مستوى من الماركسية - اللينينية  - الماوية ، وحلل الجماهير بشكل  

صحيح ، واعتمد استراتيجية حرب الشعب ، وجلب حزب الطبقة العاملة الرائد وزعيم الشعب الحزب البروليتاري إلى مرحلة  

 .التاريخ

سرعان ما بدأ تنظيم كردستان تركيا.  بدأت عملياتها في أمد  ، ريحا ، ماردين ، كارس ، مالطية ، مرعش وديرسم.  كما   

 .نظمت مظاهرات في مدن خاصة في اسطنبول.  الهدف الرئيسي في جميع األنشطة هو بدء الكفاح المسلح وتطويره

 لقاء أصدقائه الذين يشاركونه آرائه في هذا الوقت.  لقد ذكر أنه ال توجد إمكانية للنضال داخل Kaypakkaya لم يتجاهل  

TIKP وقد تم حظر اآلراء الماركسية اللينينية الماوية.  في هذه األثناء ، عندما ظهرت مؤامرة أعضاء TÎÎKP Doûu 

Perinçek و Halil Berktay الغتيال Kaypakkaya ، قطع Kaypakkaya  جميع العالقات مع TÎÎKP ،   وبعد

وأصدقاؤه للجمهور أنه في 24. في أبريل 1972 ، حزب البروليتاريا وتم تشكيل الجيش  Kaypakkaya فترة أعلن

 .الشعبي.  بعد ذلك ، مع حقيقة أن الحزب البروليتاري سوف يتشكل في خضم الحرب ، بدأ العمل بسرعة

أطروحات كايباكايا التي تحتل مكانة خاصة وهامة في تاريخ الحركة الثورية التركية تستند إلى االغتصاب الثوري عام   

سواء من قبل أعدائه الصينيين أو من قبل أصدقائه أو من قبل أتباعه بشكل خاص.  ألنه كان ممثالً للفكر الشيوعي  ، 1971

في هذه األراضي مما جعله شخصاً "مميزاً".  بكلمة "خاص" ال نعني أنه "إله" وأن األطروحات التي طرحها ال صلة لها  

الثوري.  لذلك  Kaypakkaya بالموضوع ، وغير مغشوشة وال ريب فيها.  مثل هذا الرأي هو في المقام األول ضد إرث

 وعملية التطوير حتى وقت اغتياله ، سيجد أن لديه نهًجا ، على حد قوله Kaypakkaya عندما يفحص المرء ممارسة كفاح

يلقي بالبطاقة ويمسك بالرعب".  وبينما كان الرفيق كايباكايا يناقش اسم الحزب ، قاطعه لينين واستنتج: "لقد كنا خائفين  " ،

بالفعل!  هل سنكتفي بقميصنا "العزيز" المتسخ الذي نرتديه "دائًما"؟  ... "حان الوقت للتخلص من القميص المتسخ ، حان  

 "!الوقت الرتداء مالبس نظيفة

بدأ حزبنا ، وهو الوجه الشيوعي للحركة الثورية في تركيا في العام 71 لالنتفاضة ، نضاله بـ "خلع قميصه القديم ولبس  

مالبس نظيفة" ، ومحاربة العصور القديمة والفساد والفساد. إن ما هو راسخ ، والدوغماتية واإلصالحية قد نزلت في التاريخ  

 ."مع "قصف مراكز البرجوازية

في الممارسة   Kaypakkaya هو ماوي عظيم وتوضح أنه عندما يحدث Kaypakkaya تُظهر هذه الحقيقة أن رفيق 

الثورية ، فإنه يقيّم تجاربه في ضوء علم االمتيازات والرهون البحرية.  ألن الماركسية  - اللينينية - الماوية تنصحنا بوضع 

 .االفتراضات الصحيحة موضع التنفيذ وإثراء النظرية الثورية بالدروس المستفادة من هذه التجربة

لديه أوال وقبل كل شيء موقف ثوري في الممارسة.  لقد ترك   kaypakkaya الممثل الشيوعي للثورة المسلحة عام 1971 

هذا النهج بصماته على ممارسته طوال حياته النضالية الثورية.  وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الموقف يمثل الموقف األكثر تقدًما  

في الممارسة ، لكنه ال يتفق معه ، فهو دائًما في حالة صراع وبالتالي يكتسب استنارة نظرية.  اكتسبت أطروحات كايباكايا  

 .طابع "خارطة الطريق" للثورة التركية في تسليط الضوء على عملية التنمية هذه



طوال نصف قرن من تاريخه ، واصل حزبنا تمثيل الوجه الشيوعي للطبقة العاملة وعمال األمتين التركية والكردية ، واألمم   

واألديان المضطهدة في نضال طبقة بالدنا.  كان نصف قرن رائًدا وينظم مقاومات مهمة جًدا وكان جزًءا من هذه المقاومات  

المهمة جًدا.  لقد حدثت في حركات جماهيرية.  من ناحية أخرى ، من الواضح أن نضالنا الشيوعي ، نضال الصين ضد 

 .الطبقات الحاكمة لم يصل إلى مستوى يهزها من جذورها

تحديد هذه الحقيقة ليس غير معقول.  على العكس من ذلك ، تم تقييم الموقف والموقف الشيوعيين في نصف قرن بشكل   

موضوعي وصحيح.  إن النضال الصيني والحركات الجماهيرية والحرب األهلية في األيام القادمة سيجعلنا أكثر يقظة وحسًما  

 .وتملًكا

 

 !االنفصال في االنفصال  الكمالية 

ظهرت الفاشية في تركيا في إطار األيديولوجية الكمالية المعروفة باسم مصطفة كمال.  الكمالية حسب التعريف الرسمي   

للتاريخ ، تقدمية ، قومية ، شعبية ، إلخ.  ال يوجد؛  الكمالية فاشية.  إنه عدو كل األفكار التقدمية ، وخاصة الشيوعية.  خرج  

ضد إمكانية قيام ثورة تركية وكان منظما.  األيديولوجية العنصرية الشوفينية للبرجوازية الكومبرادورية التركية وللسادة  

العظام.  مذبحة عمال السكك الحديدية في أضنة  - نصيبين في العشرينيات من القرن الماضي ، ومذابح الشعب الكردي من  

عام 1925 إلى عام 1938 ، ومذبحة مصطفى صوفي ورفاقه الذين يحملون السكاكين في البحر األسود ؛  تعذيب وسجن 

عشرات المثقفين التقدميين ؛  في اللغة والثقافة واالقتصاد والسياسة فقط االحتفال بالتركية والتركية وكتابة دستور على أساس  

 .القوانين اإليطالية الفاشية وما إلى ذلك.  هو دليل عملي على أن أيديولوجية الكمالية فاشية وعنصرية وشوفينية 

من خالل البحث عن هذه الحقائق وتحليلها ، ترك الرفيق كايباكايا إرثًا عظيًما في تاريخ الثورة التركية من خالل أطروحته  

 .الماركسية اللينينية الماوية بأن الكمالية هي فاشية 

من الواضح أن أحد أهم إنجازاته هو تحليله للكمالية.  على الرغم من تأثر الحركة الثورية اليوم بالنضال الصيني ، وخاصة   

نضال حركة الحرية الوطنية الكردية ، فقد قبلت الحركة الثورية قبول حقيقة أن الكمالية هي "ما هي" ، الكمالية خالل حياة 

كايباكايا في الستينيات. "، تمت قراءته بشكل غير صحيح وبطريقة زائفة وخيالية.  لذلك ، اعتبر القادة "الماركسيون" األكثر  

ثورية في ذلك الوقت أنهم مسؤولون عن حماية إرث السيد كمال.  يقول كايباكايا إن الكمالية ، على الرغم من أصولها 

الصينية ، هي األيديولوجية الرسمية للدولة التركية ، مما يوضح أن هذه األيديولوجية تستخدم من قبل الطبقات التركية الحاكمة  

لقمع الطبقة العاملة والفالحين واألمة الكردية والشعوب المضطهدة األخرى ، والنضال القومي. .. وهي ديمقراطية األديان 

 .المضطهدة

أصل هذه األيديولوجية الرسمية المسماة الكمالية يأتي من اإلمبراطورية العثمانية.  تم إثراء تقاليد الدولة الموروثة من   

اإلمبراطورية العثمانية ، والتي تم فيها اضطهاد األقليات العرقية والدينية ، ومهندس جميع أنواع التعذيب والقمع والمجازر 

واإلبادة الجماعية ضد جميع الشعوب ، عبر تاريخ الجمهورية وفقًا للظروف. من اليوم.  يستمر تقليد االستيعاب واإلبادة 

 .الجماعية والمذابح عندما تتأسس إدارة الدولة الفاشية بهذه العقلية العنصرية واإلبادة الجماعية

من الواضح اليوم أن االختالفا ت في الكمالية التي ظهرت في صراع المجموعات الحاكمة بين الطبقات التركية الحاكمة ليست   

ذات طبيعة أيديولوجية ، بل هي أكثر ارتباًطا بالمجال السياسي.  ألن الكمالية هي "أيديولوجية رسمية" والطبقات الحاكمة في  

هجومها على الناس ، فإن الهجمات على األمة الكردية واألمم واألقليات األخرى تشترك في شيء ما ، ولكن في بعض  

 . القضايا المثيرة للجدل في الهمجية المبتذلة تختلف عن بعضها البعض

كانت هذه الحقيقة موضع نقاش كبير مع حكومة حزب العدالة والتنمية.  لكن ما لم يتم ذكره ومناقشته في هذه المناظرات هو   

 .الطابع الطبقي للكمالية وطابعها ا لفاشي واستغاللها وقمعها للشعب العامل وتعاونها واستعبادها مع اإلمبرياليين



الجذور األيديولوجية للقتلة والعصابات و "الدولة العميقة" والمنظمات "الخاصة" ، إلخ.  أن هذه األيام ليست حتى على جدول   

األعمال للوصول إلى االتحاديين ومن ثم الوصول إلى الكماليين منهم أيضً ا.  إن استمرار العملية التنظيمية المعادية للثورة من  

تبرر نفسها بإيديولوجية  )Harzel Harp Dairesi( المنظمة الخاصة )منظمة خاصة( إلى مدرسة حرب الحرب الخاصة

 .الكمالية

الكمالية هي العبودية األمينة لإلمبريالية في  بلدنا ، وديكتاتورية الطبقات الحاكمة على الطبقات الشعبية ، والنظام العنصري   

 ، derkirin .والشوفيني لقمع األمة التركية القائم على األمة الكردية واألقليات األخرى التي يقوم على أساسها. إنكار وتدمير 

هي الديانة السنية الحنفي المهيمنة التي تعارض الدين المسيحي / المسيحي ، وخاصة الديانة العلوية ، وتعني الفاشية القناع  

الدستوري البرلماني.  اليوم ، انتقال حزب العدالة والتنمية إلى "نظام رئاسي" وبعض اعتراضاته على الكمالية ال يغير حقيقة  

األمر.  وهكذا ، كسر حزب العدالة والتنمية بعض األساليب الكمالية تجاه الجماهير عن طريق النظام ، لكنه ظل ملتزماً  

بأصوله وأعاد إنتاجها.  وبهذا المعنى ، تجددت الكمالية اإلسالمية التركية بصلصة الكمالية اإلسالمية التركية ، وازداد عبودية  

 .اإلمبريالية والقمع الفاشي واإلرهاب على الطبقة العاملة وجماهير الشعوب واألمم واألقليات ، وخاصة األمة الكردية

أخيرً ا ، يجب أن نقول ذلك ؛  عندما حلل إبراهيم كايباكايا الكمالية ، خلق شيئًا من ال شيء ، على العكس من ذلك ، درس  

الواقع على أساس الماركسية -  اللينينية - الماوية ، ووصل إلى وعيها وقام بعمل تمييز ثوري.  بعبارة أخرى ، تم استكشاف  

 .األساس الطبقي الذي تقوم عليه أيديولوجية الكمالية ، ووصل إلى وعيها وحدث فصل ثوري ال رجوع فيه

لماذا من المهم أن يتوصل حزبنا إلى وعي واضح بالكمالية؟  إن الطريق إلى ثورة حقيقية في تركيا ، ضد الكمالية ،   

األيديولوجية الفاشية للطبقات الحاكمة التركية ، يكمن في إغالق خط المواجهة.  موقف واضح ضد الكمالية ال يمكن اتخاذه 

 .وتأثير الكمالية داخل "اليسار" ، خاصة في الحركة الثورية إذا لم يتم إلغاؤها ، فالخالص الحقيقي غير ممكن 

في مواجهة واقع الديكتاتورية الفاشية اليوم التي يمثلها حزب العدالة والتنمية ، من المهم جًدا أال يعجب جزء كبير من الناس   

الذين يعّرفون أنفسهم بأنهم تقدميون وديمقراطيون ويساريون بالكمالية.  تم اقتراح الفاشية الكمالية على الطبقة العاملة  

والجماهير المضطهدة كبديل لفاشية حزب العدالة والتنمية.  في هذا الصدد ، فإن الحاجة إلى وعي واضح للحركة الشيوعية 

ضرورية إلجراء تحليل مناسب لمقاربة كل من فئتي زمرة الطبقة الحاكمة لتحريك الحركات الجماهيرية وراء المصالح 

 .واستخدامها كذروة

أهمية تحليل إبراهيم كايباكايا للكمالية ؛  إنه سالح فريد للشيوعيين من أجل التحليل الصحيح لسياسات الطبقات الحاكمة وفهم  

الطبيعة الثورية للحركات الجماهيرية التقدمية ولتوجيه هذه الحركات نحو الهدف الشيوعي الثوري للنضال الصيني.  لقد تم  

 .تجهيز الحركة الشيوعية في بالدنا بالتحليل الحقيقي للكمالية ولديها ترسانة كبيرة في هذا المجال

 !مقاربة شيوعية للمشكلة القومية

المسألة الثانية التي توصل إليها كايباكايا ، وبالتالي حزبنا ، نتائج دقيقة للغاية ب شأنها ، هي القضية الوطنية ، وفي هذا النهج  

تجاه القضية القومية الكردية.  مرة أخرى بتقييماته على أساس الطبقة ، في استمرار ألبحاثه حول الكمالية ، بموقفه الواضح 

والمتصلب ضد اضطهاد األمة الكردية ، وفي استمرار بحثه عن الكمالية دون قيد أو شرط بحق األمة الكردية في  االنفصال ،  

 .أي الحق في إقامة دولة منفصلة لألمة الكردية ، كان خطوة مهمة للحركة الثورية التركية

ضربة قاصمة للمفاهيم التي كانت موجودة منذ سنوات داخل الشوفينية االجتماعية ، والتي تبرر اإلبادة الجماعية والقمع  

القومي للطبقات التركية الحاكمة ضد األمم المضطهدة وخاصة األمة الكردية على وجه الخصوص ، قد وجهت لها ضربة  

 .وأدانتها.  في هذا الصدد تم توضيح طريق وجهة نظر البروليتاريا



عندما كتب مقالته بعنوان "المزيلة الوطنية" ، لم تكن القضية القومية الكردية ساخنة وموضوعية ومتقدمة كما هي اليوم.  من   

ناحية أخرى ، فقد أخذ المشكلة من عدة زوايا في عمله ، موضًحا وجهة نظر البروليتاريا للمسألة القومية بشكل عام ، وكذلك  

 .بشكل خاص تحليل الكيفية التي يجب أن يتعامل بها الماركسيون  - اللينيني - الماوي مع المشكلة الحالية. تم حلها

عرف الشيوعيون من ماركس أنه يجب إعطاء أهمية خاصة وحاسمة لوجود األمم المضطهدة في البلدان التي يناضلون فيها.   

ألن ماركس قال: "الناس الذين يضطهدون اآلخرين ال يمكن أن يكونوا أحراًرا" ، وبهذا المعنى فإن المسألة القومية في العقل   

الشيوعي هي مشكلة ال تغتفر في الصراع الطبقي ، وخاصة في المسيرة الثورية للبروليتاريا. دي ، تم تزيينها.  أثبتت  

ممارسات لينين وستالين والنظرية التي طوروها هذه النقطة.  هذا الموقف من الشيوعيين تدعمه الحقيقة.  كما تناول كايباكايا  

مشكلة بالدنا كشيوعي وبنظرة خالص البروليتاريا التي قبلها منذ البداية ، انضم إلى الحركة الثورية للمضطهدين وتصرف  

 .وفقًا لذلك

األطروحات التي قدمها الرفيق كايباكايا للمسألة الوطنية مهمة ليس فقط للحركة الثورية في تركيا ، ولكن أيًضا للحركة  

خط االمتيازات والرهون البحرية بموقفه   Kaypakkaya الشيوعية في الشرق األوسط ، وخاصة في الشرق األوسط.  اتبع

ضد المسألة الوطنية والحل الذي اقترحه ، وبهذا المعنى فتح طريقًا نظريًا مهًما للبروليتاريا العالمية.  في هذا الصدد ، أثبت  

أنه تلميذ جيد للمعلمين الشيوعيين.  تم استخدام أطروحات المعلمين حول المسألة القومية بنجاح ، كما تمت دراسة المسألة 

القومية الكردية بنجاح في سياق تركيا.  عالوة على ذلك ، تم ذلك في وضع لم تكن فيه المسألة القومية الكردية مشتعلة كما  

 .هي اليوم ، ولم تكن حركة الحرية الوطنية الكردية متقّدمة كما لم تكن صراعاتها حادة

ذكر كايبراهيم كايباكايا في مقالته حول المسألة القومية أن القمع القومي ليس فقط ضد األمة الكردية ، ولكن أيًضا ضد اإلبادة   

الجماعية لألرمن ، والتي كانت وما زالت تعتبر من المحرمات.  هذا مهم جدا.  كما يُظهر التحليل الحقيقي لالمتيازات  

والرهون البحرية بشأن القضية الوطنية ، مشيًرا إلى أنه خالل الفترة العثمانية وأثناء الجمهورية التركية ، األرمن واليهود  

 واليونانيين وما إلى ذلك.  تم ذبحهم ومصادرة منازلهم وممتلكاتهم.  هذه الدراسة ضربة كبيرة ألسس الدولة التركية.  وفقًا لـ

TKP-ML ،   فإن سياسات الشوفينية واإلنكار والتدمير ضد األمم واألقليات المضطهدة تتكون من طبيعة األيديولوجية

 .الكمالية

 

 !الماوية: اسم اليوم الماركسية اللينينية 

في الوقت الذي كانت فيه الحركة الثورية لبلدنا تستولي تدريجياً على "األرض الميتة" ، بدأ تأثير التحريفية واإلصالحية  

والتحريفية الحديثة في التالشي مع اندالع االنتفاضات الجماهيرية للميليشيات واألنظمة األيديولوجية والسياسية. تجلى هذا 

بدالً من ذلك ،    .)PKC( والحزب الشيوعي الصيني )PYKS( النظام في المناقشات بين حزب االتحاد الشيوعي السوفيتي

فإن احترام حزب العمال الكردستاني لمراجعة خروتشوف الحديثة ، التي اتخذ فيها الموقف الماركسي اللينيني بقيادة الرئيس 

 .ماو

موقفا وأوضح خطه في الحركة الشيوعية الدولية ، في المناقشات بين   girtbrahim خالل هذه الفترة ، اتخذ الرفيق 

في حزب العمال الكردستاني بقيادة الرئيس ماو.  أثر الثورة الثقافية   ML على خط ، KÇP التحريفية الحديثة لخروتشوف و

البروليتارية الكبرى وشعار الرفيق ماو "قصف الحوض البرجوازي!"  كان هناك رد محدد على هذا في إبراهيم كايباكايا.   

 .نضالها ضد التحريفية الحديثة من خالل االستمرار في هذا الخط TKP-ML في الواقع ، واصلت

بصفته ثوريًا شابًا ، تعلم إبراهيم كايباكايا من الحركات الجماهيرية التي شارك فيها وبطريقة أخرى الكالسيكيات الماركسية   

 اللينينية التي يمكن أن يحققها في ظروف ذلك اليوم.  نحن نفهم من روايات أصدقائه المناضلين في ذلك الوقت أن

Kaypakkaya   كان قارئًا جيًدا وثوريًا لم يكن راضيًا عن القراءة ، واستخدم بنشاط ما قرأه في مؤسسته وفي مناقشات



الشباب.  يوضح هذا الموقف أنه باإلضافة إلى كونها ثورية في الممارسة العملية ، فقد تم تقييم الدروس المستفادة من التجارب  

التي يمكن أن تكون   ML في جميع كليات Kaypakkaya بمعرفة االمتيازات والرهون البحرية ووصلت إلى توليفة.  بحثت

يدويًا في شروط وأحكام الموسم وحدد خطها وفقًا لذلك.  هذا الموقف الواضح يميزه بشكل أساسي عن القادة الثوريين اآلخرين  

في عصره.  كما يحدث تمثيل للوجه الشيوعي النتفاضته الثورية المسلحة رقم  71 ، بسبب موقفه الواضح داخل الحركة 

 .الشيوعية العالمية

هو على  Kaypakkaya في تاريخه على مدى نصف قرن أن هذا الخط الشيوعي الذي أسسه TKP-ML يؤكد حزبنا  

مستوى الماركسية - اللينينية - الماوية.  في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات على وجه الخصوص ، أدى الخط الذي 

طوره الرئيس ماو على أساس الماركسية اللينينية في أجزاء مختلفة من العالم ، مع الممارسات الناجحة للحرب الشعبية ، إلى  

مناقشات نظرية داخل الحركة الشيوعية الدولية. إلى مستوى كبير.  تمت المصادقة على صياغة الماوية من خالل ذكر  

مساهمات ماو تسي تونغ القيمة في الماركسية اللينينية إلى جانب العديد من األحزاب الشيوعية األخرى.  وبدالً من الماركسية  

 التي استخدمها من قبل ، قام حزبنا بتأكيد هام على أنه "بدون حماية الماوية )ML-RMZ( واللينينية واألفكار لماو تسي تونغ

 ."ال يمكن حماية الماركسية اللينينية ،

في السنوات التي شكل فيها حزبنا العديد من المنظمات البرجوازية الصغيرة التي ظلت تحت تأثير هيبة الرئيس ماو ورفض   

حزب العمال الكردستاني مساهمة ماو في حركة التحرير في هذه العملية ، وأصر حزبنا على هذا الموقف وحافظ على موقفه  

على علم االمتيازات األمنية هو أمن خطها الشيوعي ، ودافع الحزب عن نفسه ضد كل من  TKP-ML العلمي.  كان إصرار

 .الهجمات المضادة للثورة وهجمات اإلصالحيين واالنتهازيين والمراجعين المعاصرين

في نقاط قيمة ومكانته في علم الثورة كمرحلة االمتيازات   ML الرفيق ماو له أيًضا أهمية مختلفة لكل من مساهمته في 

والرهون البحرية.  من هذه األمور فهم األهمية الحقيقية للثورة الصينية والرئيس ماو.  مهدت الطريق ، خاصة في "عصر  

الثورات واإلمبريالية البروليتارية" ، لتحديد نقاط ضعف اإلمبريالية وحلفائها ، وبالتالي تطوير استراتيجية حرب.  كان من  

الواضح أن اإلمبريالية وحلفائها كانوا أضعف في المناطق الريفية منها في المدن وأن الصراع على السلطة سيستمر مع حرب  

 .الشعب في هذه المناطق

التي   ML كان هذا التصميم هو الحل لمشكلة كيفية حدوث الثورات في دول مثل بالدنا.  هذه هي اإلجابة على األسئلة حول 

في المجال الفلسفي ،   ML وصلت إلى مستوى االمتيازات والرهون البحرية.  تنعكس مساهمة الرئيس ماو الرائعة في أسس

 .في المجال االقتصادي والسياسي ، في مجال االشتراكية العلمية

بتقييم وتحليل الثورة الصينية واستراتيجيتها التنموية ، وسعى   TKP-ML وآرائه ، قام Kaypakkaya في ضوء الرفيق 

المتقدم لالمتيازات   Kaypakkaya إلى نقل الدروس العالمية من هذه الممارسة إلى النضال الصيني والوطني.  ركز فهم

والرهون البحرية على الصراعات الرئيسية واألولى ، وفهمه للصراع ذي الخطين داخل الحزب ، ومسار الثورة ، ونقطة  

انطالقها ، وتطورها ، وفهمه الستراتيجية حرب الشعب ، والتحالفات الصينية ، إن فهمه لـ "المعسكرات السياسية الحمراء"  

حركتنا  " ، Kaypakkaya واألطروحات األساسية التي طرحها في هذا المجال توضح كل شيء بسهولة ... في الواقع ، قال

 .ذكر ".)ICHM( هي نتاج الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى

أظهر حزبنا    .TKP-ML بشكل أوضح في تشكيل ŞÇPM في الختام يمكننا أن نقول ذلك ؛  في واقع بلدنا ، تظهر عالمة  

أيًضا موقفه الواضح داخل الحركة الشيوعية الدولية وقام بتمييز واضح على أساس االمتيازات والرهون البحرية في النضال 

ضد التحريفية واإلصالحية.  لقد ترك حزبنا بصماته في التاريخ بالسمات األساسية لألحزاب والمنظمات الثورية الماركسية 

اللينينية الماوية التي تشكلت في نفس الفترة وبعدها.  حزبنا حزب شيوعي ألنه ماركسي  - لينيني - ماوي ، وهو ماركسي  -  

 .لينيني - ماوي ألنه حزب شيوعي

 



 TKP-ML  والنضال من أجل الشيوعية أمميان وفقًا لطابعهما! 

حول قيم وخبرات الحركة الشيوعية الدولية والنهج الماركسي اللينيني   Kaybrahim Kaypakkaya وفقًا لوجهة نظر 

عن نهج ماو.  لقد حلل أن االتحاد السوفيتي أصبح رجعيًا بعد وفاة ستالين   TKP-ML الماوي في ظروف ذلك اليوم ، دافع

وأنه كان إمبرياليًا اجتماعيًا منذ الستينيات.  رحب بحماس بالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى واعتبر ماو خامس مضيف  

 .للبروليتاريا العالمية

تبدأ األنشطة الميدانية الدولية لحزبنا منذ سنوات تأسيسه.  ومعلوم أن حزبنا خطى خطوات على الساحة الدولية منذ تشكيله   

وعقد اجتماعات مع بعض األطراف في هذا المجال.  يبدأ عملنا الدولي المنتظم خالل مؤتمرنا األول.  من هذه العملية 

فصاعًدا ، تم تزيين نشاطنا بخطوات وجهود كبيرة وعمل في هذا المجال على مدار نصف قرن من التاريخ ، وأحيانًا حدثت  

 .انتكاسات ، لكن حزبنا ملتزم بوحدة الماويين على الساحة الدولية. اتبعت دائما خطا صارما ومسؤوال

يذكر حزبنا ميزة مزدوجة في العمل الدولي.  األول: زيادة جهودنا في بالدنا وإحداث ثورة.  والثاني هو دعم ثورات الدول  

األخرى وتبادل المعلومات والتجارب معًا.  تبنى حزبنا في نضاله الذي دام خمسين عاما مقاربة العمل الدولي "تطوير ثورة 

 .البلد لخدمة الثورة العالمية" وينظم عمله العملي على هذا المفهوم

بالرغم من أن مشاكل الحركة الشيوعية نشأت بعد وفاة الرئيس ماو ، إال أن آثار الحرب األهلية في ظل القيادة الشيوعية  

أوجدت رياًحا إيجابية في بعض البلدان ، لكن اإلخفاقات والعقبات التي شهدتها حروب هؤالء الناس ، وخاصة مواقف قادتهم ،  

 .بالنسبة للحركة الشيوعية وعكس هذ ه الموجة المضادة للثورة أصبح الوضع األسوأ

بالرغم من هذا الوضع الموضوعي ، يجب القول أن النظام الرأسمالي اإلمبريالي في أزمة.  إن شعوب العالم نزلت إلى   

الشوارع وهي تعمل.  فالناس ال يقبلون الظروف المعيشية والعمل والظلم والمجازر المفروضة عليهم.  قبل الوباء الذ ي ظهر  

كنتاج لجشع النظام الرأسمالي اإلمبريالي للربح والعمل ، ظهرت حركات جماهيرية واسعة النطاق في حوالي  50 دولة.  

الطبقات الحاكمة ، على الرغم من حظرها إلى حد ما بسبب الحظر الوبائي ، لم تستطع وضع حد للتمرد والغضب ورد فعل  

الجماهير ضد الظروف التي وجدت نفسها في ظلها.  السنوات القادمة مليئة باالنتفاضات الجديدة للبروليتاريا والشعوب 

 .المضطهدة.  انتفاضات ونضاالت جديدة .. ستمهد الطريق لحرب الشعب واالنتفاضات الثورية

المستقبل للبروليتاريا العالمية والشعوب المضطهدة!  مستقبل الثورات الشعبية الديمقراطية واالشتراكية!  منذ أن خرجت   

 .الشيوعية من النظام الرأسمالي اإلمبريالي وتواصل مسيرتها التاريخية ضد النكسات واإلخفاقات

 

 !قرار الحرب المسلحة قرار الثورة 

إن قمع غضب شعوب العالم المذكورة أعاله ، بشتى الطرق بقيادة الثوريين والشيوعيين الذين يخوضون الكفاح المسلح ،  

سيقضي على النظام الرأسمالي اإلمبريالي.  إن تصريح الرفيق ماو بأنه "إذا لم يكن هناك جيش ، فلن يكون هناك شيء  

للشعب" يحافظ على قيمته ومعناه لخالص الشعب في ظروف اليوم حيث يتسلح اإلمبرياليون - الرأسماليون وحلفاؤهم  

اإلقليميون بالسالح.  الكفاح المسلح هو السبيل للدفاع عن هذه المكاسب في نظام النضال من أجل النضال الثوري ، وهذا  

المسار يمر أيضا في بالدنا في حرب الشعب.  أي أن النضال الثوري سيهزم بكل وسائل وأساليب النضال على أساس الكفاح  

 .بتقييم جميع أنواع القتال بهذه الطريقة TKP-ML المسلح.  يقوم

 يمكن للمرء أن يفهم هذه الحقيقة أيًضا من ردود أفعال الطبقات السائدة.  ألنه في البلدان التي تشن فيها الحرب الشعبية بنجاح 

مثل الهند والفلبين والبرازيل وبيرو ونيبال ، حرمت الطبقات الحاكمة من النوم لبعض الوقت.  هناك سبب وراء قيام دولة  ،



بيرو ، بعد 29  عاًما من العزلة ، باغتيال زعيم الحزب الشيوعي والحرب الشعبية في بيرو ، الرئيس غونزالو ، وإحراق 

 .جسده بإصدار قانون خاص.  وهذا ينطبق على السلطات والدول بسبب واقع الحرب الشعبية واالحزاب الماوية والخوف منها

في الغرب ، الصراع المسلح مستمر منذ فترة طويلة.  يشكل األكراد السوريون المجهولون أوالً قوات للدفاع عن النفس ، ثم   

ينضمون إلى الجيش ويصنعون "معجزات" من خالل مقاومة الدولة التركية وعصاباتها. وهذا مثال على عندما يكون لدى 

تجارب   TKP-ML الشعب جيش واستراتيجية عسكرية. إذا استخدم بشكل صحيح ، يمكن أن ينجز أي شيء .  لقد حقق

 .عظيمة في هذا النضال المشرف والعادل كجزء متواضع.  لقد أسفرت عن نتائج مهمة لنفسها من هذا الصراع

 

 !سبب فشلنا هو سوء فهمنا األيديولوجي 

على الرغم من أن حزبنا قد حقق انتصارات مهمة في الصراع الطبقي من بداية القرن العشرين وحتى منتصفه ، إال أنه لم   

يهزم الفاشية وأسس سلطة شعبية ديمقراطية.  هناك العديد من األسباب لهذه الحقيقة الموضوعية.  لكن النقطة األساسية التي  

يجب فهمها هي أن حزبنا لم يطبق بشكل كاف أيديولوجية الماركسية - اللينينية  - الماوية وهذا يرجع إلى عدم فهم أيديولوجية  

 .الماركسية - اللينينية - الماوية

أظهر لنا تاريخنا الممتد على مدى 50 عاًما أن حزبنا قد حقق  مكاسب كبيرة في الصراع الطبقي بقدر فهمه لعلوم االمتيازات   

والرهون البحرية ، كما أنه تقدم في محاكمات حرب الشعب والكفاح المسلح.  على العكس من ذلك ، بينما كان متخلفًا في  

 .فهمه إليديولوجية االمتيازات والرهون البحرية ، عاش الهزائم وخسر الكون الذي ربحه 

كان الستشهاد الكوادر القيادية في حزبنا ، وخاصة زعيمنا المؤسس كايبرهيم كايبكايا ، تأثير على هذه القضية في الصراع  

الطبقي لمحاكمات حزبنا.  بعد عام من تشكيل حزبنا باعتقال واغتيال قيادات الحزب وخاصة الرفيق كايبرايم كايبكايا فقد مبناه  

المركزي وعانى من هزيمة قاسية.  مرة أخرى بعد المجلس العسكري الفاشي في 12 سبتمبر 1980 ، واصلت نضالها ضد  

 .الفاشية في ظل ظروف صعبة ، لكنها عانت من هزيمة ثانية ضد هجمات المجلس العسكري الفاشي

كان للفشل والخسائر التي مر بها حزبنا في ممارسة الصراع الطبقي تأثير عميق على الفشل في بناء خط مستمر للقياد ة.  هذه   

الحقيقة الموضوعية كانت سبب المشاكل التي يواجهها حزبنا في فهم أيديولوجية االمتيازات والرهون البحرية وتطبيقها على  

واقع الصراع الطبقي في البالد.  بسبب قصورنا في فهم االمتيازات والرهون البحرية ، في نضالنا ضد تصفية اليسار واليمين  

وجميع أنواع الخطوط االنتهازية داخل الحزب ، ظهرت مشاكل كبيرة.  يُعلّم صراع الحزب أن انتهازية اليمين واليسار تنبثق 

 .في داخله ، ومن ثم فإن المشكلة الرئيسية هي أن الخط الشيوعي يتقوى في صراع ال هوادة فيه ضد هذه الخطوط

من األخطاء التي نرتكبها في كثير من األحيان في فهم تاريخ حزبنا الممتد لخمسين عاًما هو أنه ناتج عن األحزاب الحية  

والهجمات المدمرة واالنقسامات التي تضعف الحزب ، وبالتالي يفشل الصراع الطبقي.  على الرغم من أن هذا النهج قد يبدو  

صحيًحا للوهلة األولى ، إال أنه نادر الحدوث.  طبعا هناك خروج لهذه الخطوط والضرر الذي لحق بحزبنا.  وم ع ذلك ، فإن  

النقطة الرئيسية التي يجب فهمها هي هذا ؛  هو عدم فهم حزبنا لعقيدة االمتيازات والرهون البحرية.  لقد حارب حزبنا ضد  

الحزب ، ولكن بسبب هذا القصور لم يتطور الخط الشيوعي ويتعزز داخله.  لم تحلل بشكل كاف العالقة بين العمليات الداخلية  

 .والنضال الصيني ، وبالتالي لم تعزز خطها الشيوعي من ناحية أخرى بينما كانت تكافح مع هذه الخطوط

تسبب هذا الوضع في أن يواجه حزبنا مشكلة مع النضاالت الجماهيرية التي تطورت في إطار ممارسة الصراع الطبقي ،   

للتعلم من هذه النضاالت وإعادة إنتاج خطه الشيوعي وقيادته.  والسبب في ذلك أن حزبنا لم يستطع أن يتطور ويصبح أقوى ،  

 .ولم يكن قادراً على خوض الصراع الطبقي كما ينبغي 



تسبب هذا الوضع في مشاكل لم يتعامل معها حزبنا مع النضاالت الجماهيرية التي نشأت في إطار ممارسة الصراع الطبقي ،   

ولم يتعلم من هذه النضاالت ولم يعيد تأسيس خطه الشيوعي وقيادته.  كان هذا هو السبب في أن حزبنا لم يستطع أن يتطور  

 .ويصبح أقوى ، ولم يتمكن من خوض الصراع الطبقي كما ينبغي 

يظهر لنا تاريخنا الممتد على مدى نصف قرن أن حزبنا يعاني من نقص كبير في هذا الصدد ، كما أنه يفسر الحقيقة   

 .الموضوعية المتمثلة في أن حزبنا ليس في المكانة التي يستحقها في الصراع الطبقي

 

 !ثورة مع الحزب!  دع شان وبيريف يكونان من مؤتمرنا األول 

في مؤتمره األول ، برنامج نضال ما قبل العملية ، ونفذ أسلوب عمله ومن هذا المنظور قدم مبادئه   ، TKP-ML أسس حزبنا 

 .التوجيهية العامة للقيادة

لقد تولى الكونجرس الخاص بنا مهام بالغة األهمية في تاريخ حزبنا واتخذ خطوة مهمة في مناقشة المشكالت التي نواجهها   

في العديد من القضايا.  بالطبع ، أي من مدخراتنا على العبء الثقيل للمشاكل التي ورثناها عن المستقبل تعني أيًضا 

 .مسؤولياتنا تجاه المستقبل

لقد ناقشنا في الكونجرس أنماط الصراع الطبقي في جغرافيتنا اليوم وحددنا أهدافنا ومسؤولياتنا للمستقبل من خالل تحليلنا.    

كما أنه من خالل مناقشة الواقع الحالي لحزبنا ، قام بتصفية جدوله األيديولوجي والسياسي والتنظيمي والعسكري في مرشح  

 .علمي واتخذ قراراته الخاصة به

 

من أهم خطوات مؤتمرنا الحزبي أن البرنامج الحزبي تم إنشاؤه بعد نصف قرن.  هذه خطوة تاريخية.  بحلول موعد  * 

الكونجرس ، لم يكن برنامج الحزب قد وضع ، وكانوا راضين عن "آراء برنامج" الرفيق كايباكايا.  بالطبع هذا عيب كبير.   

يتحدث عن برنامج الحزب وبرنامجه باإلضافة إلى الوحدة األيديولوجية من أجل أن يصبح   Kaypakkaya ألن الرفيق

حزباً.  حزبنا ، بعد الرفيق كايباكايا ، أعد جدول أعماله في مؤتمره األول ، لكنه لم ينفذ البرنامج وبهذا المعنى ألغى الجانب 

 .اليمين".  في مؤتمرنا األول تم القضاء على هذا النقص"

 

جدد حزبنا أجندته من المكان الذي نتخذه في نضال المرأة ، مع الدروس المستفادة من مسيرته ، مع تجارب مختلفة مع   * 

 .النضال الصيني في بالدنا

 

حلل كونغرسنا الظروف االجتماعية واالقتصادية لتركيا وكردستان تركيا وحدد صراعات جديدة في العملية الحالية بين   * 

الصراعات الرئيسية في المجتمع التركي.  هذا هو الصراع بين األمة االستبدادية واألمم واألمم المضطهدة ، والصراع بين  

 .النظام األبوي والجنس المضطهد ، والصراع بين الدين السائد واألديان المضطهدة ، والصراع بين النظام والبيئة

 

خطى حزبنا خطوات كبيرة في المجاالت األيديولوجية والسياسية والتنظيمية ، بخطط قصيرة ومتوسطة المدى ، ال سيما   * 

مهمة الترويج لحرب الشعب ، وخاصة في تنظيم الطبقة العاملة في المدن مع الشعب. كانوا أكثر اتحاًدا ، ونساء المجتمع ،  

 .وشباب الشعب ، والجماهير العاطلة عن العمل ، وما إلى ذلك.  لقد أصبح احتضان جميع الديناميكيات هدفًا بالفعل



 

خطى حزبنا خطوة مهمة في هذا االتجاه من خالل كتابة تنظيم جديد ضد النظام األبوي بنقاط جديدة مثل "الكوتا النسائية"   * 

في أجندته.  وفي هذا السياق قررت إنشاء االتحاد النسائي الشيوعي كمنظمة مستقلة وفي مجال التنظيم تحت شعار "ال ثورة 

بدون المرأة ، ال يمكن إنقاذ المرأة بدون ثورة".  تم التركيز بشكل خاص على أهمية مكافحة جميع أشكال رهاب المثلية  

الجنسية ورهاب المتحولين جنسياً ضد المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً والعاديين وضحايا القمع األبوي والقمع  

 .واالستغالل ، وتم تناول هذه القضية في كل من جدول أعمالها وفي برنامجها 

 

أعلن حزبنا أن بالدنا جزء من جغرافيا الشرق األوسط أحد بؤر أعاصير الثورة ، الفتاً االنتباه إلى أهمية توجيه وجهنا   * 

أكثر نحو هذه الجغرافيا في نضال الثورة.  وقد صاغت توجهها على أنها "الشرق األوسط".  لقد صرح حزبنا بأنه كلما  

أعطينا الحياة لهذه الصيغة ، كلما زادت سالسة رسم الخطوط بيننا وبين الخطوط الكمالية والتنويرية والحداثية ، وسنكون  

 .أكثر وعياً بنضال الثورة والشعب والحد اثة. صراعات الناس مطالب جل هود.  تحليل بشكل صحيح

باإلضافة إلى هذه النقاط ، اتخذ حزبنا العديد من القرارات األخرى في مؤتمره األول وحدد العديد من المسؤوليات.  من المهم   

بالتأكيد معرفة كل هذه األشياء.  ليس باألمر الهين أن تكون قادًرا على رؤية الحقيقة ، ثم تحد يد ما يجب القيام به ثم كيفية  

القيام بذلك.  لكن الشيء األكثر أهمية هو أن تكون قادًرا على الحصول عليها.  وهذا يتطلب قبل كل شيء إرادة قوية وجهد 

دؤوب عنيد.  االنضباط والمثابرة والتضحية مطلوبة.  وبحسب التوجه الذي وضعه حزبنا ، فإن مسؤوليات كبيرة تقع على  

عاتق جميع الكوادر والمجاهدين ، وجميع المؤيدين والمتعاطفين.  يجب على الجميع المشاركة بكل قوتهم في الحملة واألنشطة  

 .التي نفذت على مدار الخمسين عاًما من عمر حزبنا والعمل بروح تعبئة

 

 !عاًما من النضال هي إرادتنا للنجاح في المستقبل 50 

حزبنا ، الذي كان لديه على مدى 50 عاًما من تاريخه عدد ال يحصى من الهاربين ونشطاء المقاومة في السجون ، قام أيًضا   

بأنشطة مهمة في السجون.  مع الفهم أن "القضية ليست سجنًا ، إنها عدم استسالم" ، انضم عشرات اآلالف من األسرى إلى  

 .المقاومة والنضال ضد الفاشية في تاريخهم الذي يمتد لنصف قرن ، وحققوا االستشهاد والنصر في النضال في السجون

حزبنا ، الذي شن "مقاومة 2 سبتمبر" في النضال من أجل الحق في السكن في تركيا وأعمال حرب العصابات والمقاومة  

 . التي ال حصر لها في الجبال والمدن ، مصمم على القتال لمدة نصف قرن بنفس التصميم. يستمر ضد الفاشية

منذ إنشائها في ممارسة ومنهج العمل مع األحزاب والمنظمات الثورية ، بما في ذلك تطوير تحالفات   TKP-ML شاركت  

عمل قصيرة وطويلة األجل ووحدة األنشطة طويلة األجل.  في تاريخنا الذي يمتد لنصف قرن ، كانت هناك أوقات تم فيها  

وضع هذا الفهم موضع التنفيذ.  في اآلونة األخيرة ، أخذ حزبنا مكانه في الحركة الشعبية الثورية المتحدة والحركة النسائية  

 .الثورية المتحدة بوعي من تعزيز الكفاح المسلح والقيام بانقالبات فعالة ضد الفاشية

نحن هنا منذ نصف قرن ، في كل مجال ضد الفاشية في خنادق الحرب وسنواصل القيام بذلك.  هذا ما فعلناه من قبل ، إنه   

كذلك اآلن وسنفعله في المستقبل.  سنهز العالم مرة أخرى من أرض تركيا.  مع النواقص واألخطاء والفشل وبالطبع نجاحاتنا  

وإيجابياتنا ومساهماتنا في الحركة الثورية في تركيا ومع انقالباتنا وانتصاراتنا ضد العدو نأخذ مكاننا في خنادق الصراع 

 .الطبقي ونزيد من ادعاءاتنا ومعتقداتنا



هذه هي المادية الديالكتيكية.  النجاح والفشل والتقدم والنكسات ليست كاملة.  وكما قال الرفيق إبراهيم كايباكايا للرئيس ماو ،   

قاتل ، هزيمة ، قاتل مرة أخرى ، فشل مرة أخرى ، قاتل مرة أخرى ، حتى تصبح هذه الخطوة منطق الشعب".  هذا ما فعله  "

 !حزبنا وسيفعله.  حتى تنجح ، اسحقوا الفاشية وابنوا تركيا ديمقراطية جديدة

خوفنا هو نفس خوف رفيقنا الرائد.  كان خوف الرفيق إبراهيم الوحيد هو أن يتخلف حزبنا عن النضال الجماهيري   

الجماهيري.  "إن األزمة االقتصادية العالمية تتعمق.  ستزيد هذه االزمة من حدة التوتر في البالد وسيتصاعد النضال 

الجماهيري.  أخشى أننا لن نكون قادرين على احتضان هذه الموجات إذا مشينا بهذه الطريقة ، سنكون وراء هذه الموجات.   

التطور التلقائي أسرع بكثير من الريادة.  نحن ال نرى هذا.  "ألنك ال تستطيع أن ترى ، نحن لسنا في جهد مثالي ، نحن لسنا  

كذلك."  وسيتبع حزبنا في رسالته األخيرة لسجن دياربك جير تعليمات الرفيق كايبرايم كايباكايا بـ "جهد جيد جدا" ، في إطار  

هدفه المتمثل في "رفع العلم األحمر على جبل دوندل".  28 فبراير 1973 ، "مرحبًا ، أقبّل عينيك وقراءة المزيد أتمنى لك  

معركة أقوى وأقوى وأكثر إصراًرا. وداًعا" ستفي بطلبه. كن مجهوًدا جيًدا للغاية ، تماشياً مع هدفه المتمثل في "دع العلم 

األحمر يرفرف على جبل دندول "في رسالته األخيرة إلينا من سجن آميد في 28 فبراير 1973:" مرحبًا ، عيني أقبلك  

 .بصدق ... ، أتمنى حربًا أقوى وأكثر إصراًرا. وداًعا "سوف تحقق رغبته

 ... سيتغلب حزبنا على مقاومة رفيقنا سليمان جيهان الذي تعرض للتعذيب ولم يحفظ األسرار وبجرأة ضد كل المصاعب 

 ... حزبنا سيتغلب على إرادة الرفيق كاظم جليك الذي رأى الجبل وطنًا وإصراره على حرب الشعب 

وهتف حزبنا في مسيرتنا شعار "في العواصف فم السكين" مرددين شعار "الوضع جيد .. هم حقا ثوريون" وأمره .. متجاوزا   

 ... "عبارة "يجب أن تكتب هذا

 ... "سينجح حزبنا بالعمل وفق إرادة الرفيق خليل شاكيروغلو "دعني ، قّوي الحزب 

سيكون الحزب بروح المجتمع الدولي وسيقول: "سنقوم بإعداد معسكرات قتالية لكم جميعًا في الجبال.  نتطلع إلى رؤيتك   

 ... بقلم باربرا آنا كيرستلر"

 ... "وسيفوز حزبنا بقرار الرفيق إيمري بيلجين الذي قال: "لكي تدمر ابتسامتي ، يجب أن يتمزق وجهي          

سينجح حزبنا في إيمان الرفيق بوالت شييت الذي فقد حياته في ظروف االعتقال ، وفي كلماته: "ما دام هناك نضال وحزب   

 ... "سأعيش

 ... سينتصر حزبنا بشجاعة الرفيق أوزغور كمال كارابولوت ، ثوري األيام الصعبة 

 ... "وسيفوز حزبنا بشجاعة الرفيق باريش أصالن الذي سبق له أن ردد شعار "ضع القديم ، أعط الجديد إلى الجديد 

 ... سيقول حزبنا ، "كل جزء منا يعيش مع رفاقنا ، في أدمغتنا.  كيف يحصلون عليه؟ محرم حوروز وشجاعته 

 ."سينجح حزبنا ب عقلية الرفيقة ليلى كاراكوتش التي قالت: "ال أستطيع الدخول في فردانية ال تفكر إال في أبنائها 

 .سينجح حزبنا في حركة يوروجولد بشجاعة الرفيق جيهان فينديك وإصراره على االنضمام إلى المقاتلين 

 .سينجح حزبنا بالممارسة الخالدة للسير على خوف الرفيق ديليك بوالت 

 .وسيسود حزبنا بمنصب الرفيق دورسون تشاكتي الذي علم بمسؤوليته 



بترك الجميع يقومون بعملهم" وسيركز على مهام  " ، Sefagul Kesgin سيقوم حزبنا ، بتعليمات بسيطة من الرفيق 

 .الصراع الطبقي

 .وسيفوز حزبنا  بإرادة الرفيق يتيش الذي لم يعتمد على الدفاع عن الحقائق  

 .سينجح حزبنا بممارسة الرفيق جنكيز تشلي الذي يتصرف وفقًا لواجبه  

 .حزبنا سينجح تحت شعار الرفيق سردار كان "القائد هو قائد الجبهة" يمكن استعماله في كل الظروف  

 .لن ينسى حزبنا دماء الرفيق جوزيل شاهين وسيتغلب عليه بقوة شبابه  

 .سينجح حزبنا في ممارسة الرفيق نوبار أوزانيان "حيث يوجد ظلم هناك" وبإصراره على النضال  

 !وسيتغلب حزبنا على إرادة وشوق العديد من الخالدين الذين لم نذكر أسمائهم هنا  

 

 !سنتغلب على  50 عاًما من التجارب والتجارب  

 !سنربح!  البروليتاريا والشعوب المضطهدة ستنتصر  
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